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Л.Н.Гумилев.  

Научные интересы: , Менеджмент,  «Управление персоналом», 

Организация бизнеса, Развитие региональной экономики в Республике 

Казахстан 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении научных 

проектов) 

Читаемые курсы:  

«Менеджмент»,  «Управление персоналом». 

Авторские курсы: 

Публикации (избранное, в  хрон. порядке начиная с последней 

2016г.) 

- Әбенов Е.М. «Формы методы государственного регулирования 

развития сельского хозяйства» журнал «научные стремления» 

выпуск № 17. Минск 2016. УДК 082. Б. 108-112. 

- Әбенов Е.М. Қазақстанда мемлекеттік қызметті жаңғырту, 

«Қазақстанның  интеллектуалды көшбасшылығыны: болашаққа 

көзқарас» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның 

баяндамалар жинағы, 2015ж. 1 том, 18-20 С.ISBN 978-601-287-152-

4-(Т. 1), ISBN 978-601-287-151-7 (общ.) 

- Әбенов Е.М. Қазақстан Республикасының Еуразиялық 

экономикалық одаққа кіруі әлеуметтік-экономикалық дамудың 

негізгі факторы ретінде. «представительство АО «Центр 

международных программ» в РФ (Казахстан) совместно с 

Финансовым университетом при Правительстве РФ проводит IV 

ежегодную международную научно-пактическую конференцию на 

тему: «Экономико-правовые аспекты преспектив развития 

Евразийского экономического союза» . Москва 2015г. 379-381 С. 

УДК. 332. 365 ББК 65.011 

- Әбенов Е.М. Перспективы устойчивого развития Казахстана IIIV 

Астана экономикалық форумы аясындағы «Қазақстан 

Республикасындағы тұрақты даму және «Жасыл экономика»: 

жағдайы мен келешегі» атты жас ғалымдардың халықаралық 

ғылыми конференциясыныі жинағы, 1 бөлім, Астана 2015ж, 110-113 

Б.  ISBN 978-9965-31-700-2. ISBN 978-9965-31-701-9 

- Әбенов Е.М. Аймақтық инновациялық саясат. IIIV Астана 

экономикалық форумы аясындағы «Қазақстан Республикасындағы 

тұрақты даму және «Жасыл экономика»: жағдайы мен келешегі» 

атты жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясыныі 

жинағы, 1 бөлім, Астана 2015ж, 128-131 Б.  ISBN 978-9965-31-700-2. 

ISBN 978-9965-31-701-9 

- Е.М.Әбенов «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметті 

жаңғырту» ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясы шығарған мақалалар жинағы. Астана, 2014. –Б. 72-75.  

- Е.М.Әбенов Инновация Қазақстан Республикасының 

экономикалық тұрақты дамуының негізі ретінде. ҚР «Дарын» 

орталығының ғылыми журналы. Астана, 2014. –Б. 82-85.  
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